విషయం

గ్రామం

పరరంతం

జిల్లా
 భన ప్ాథమిక ప్ఠశల లలలకు ఠన,

రరష్రం


విషమం I

1. ప్ఠశల లలలు భౌలికమైన

ప్ఠశల లలలు భౌలికమైన ఠనంలో,

ప్ాథమిక

ఠనంలో, లేఖనంలో, గణితంలో

లేఖనంలో, గణితంలో ఎల ంటి

లేఖన, గణిత విషమ లలో వ్మసఽకు

లేఖన, గణన విషమ లోల

విదయలో

ఎల ంటి సభసయలనఽ

సభసయలనఽ ఎదఽయ్కంటాయ్?

తగిన కౌశల లు అలవ్డకుండా

వ్మసఽకు తగిన కౌశల లనఽ

అబయసన

ఎదఽయ్కంటాయ్?

అడడుడడతునన అంశలేవి ? కయణాల

ఎందఽకు ంప్ ందంచఽకోవ్డం

గురించి వివ్యంగ భదంు చేమండి.

లేదఽ? కయణాల గురించి వివ్యంగ

పలితాలకు
హామీ ఇవ్వడం:

భన ఫడిలలలు ఠన,

భదంు చేమండి.
2. ప్ఠశలకు టీచయ్ల కరభం తపక

ప్ాథమికోననత ప్ఠశలలో విజ్ఞాన

వ్సఽుననార?

శసు ంర , గణితం ఫో ధనాస్ాయలు ఎల









 దీతుతు రిషకరించడాతుకి ఏ చయయలు



ఉనానయ?
3. ఫడిలలలకు చదవ్డం, రమడం, ఫడిలలలకు చదవ్డం, రమడం,
లెకకలు చేమడంవ్ంటి కౌశల లనఽ

లెకకలు చేమడంవ్ంటి కౌశల లనఽ

ఫో ధంచడంలో టీచయ్ల ఎదఽయ్కనే

ఫో ధంచడంలో టీచయ్ల ఎదఽయ్కనే

సభసయలేవి?

సభసయలేవి?

4. దీతుతు రిషకరించడాతుకి ఏ

దీతుతు రిషకరించడాతుకి ఏ చయయలు

చయయలు తీసఽకోవ్లసన అవ్సయం

తీసఽకోవ్లసన అవ్సయం ఉంద?

తీసఽకోవ్లసన అవ్సయం ఉంద?

ఉంద?

దీతుతు రిషకరించడాతుకి

ఏ చయయలు తీసఽకోవ్లసన
అవ్సయం ఉంద?
రీక్షలనఽ యదఽు చేమడభనేద

5. రీక్షలనఽ యదఽు చేమడభనేద

రీక్షలనఽ యదఽు చేమడభనేద భన

రీక్షలనఽ యదఽు చేమడభనేద భన

భన విదాయయ్ాల తుయవహణ మీద

విదాయయ్ాల తుయవహణ మీద ఎల ంటి

విదాయయ్ాల తుయవహణ మీద ఎల ంటి ాభావ్ం

భన విదాయయ్ాల తుయవహణ మీద

ఎల ంటి ాభావ్ం చాంద?

ాభావ్ం చాంద?

చాంద?

ఎల ంటి ాభావ్ం చాంద?

6. ఆశంచిన అబయసన పలితాల

ఆశంచిన అబయసన పలితాల గురించి

6. ఆశంచిన అబయసన పలితాల గురించి

ఆశంచిన అబయసన పలితాల

విషయం

గ్రామం

పరరంతం

జిల్లా

రరష్రం

గురించి తలిదండడాలకు ఎల ంటి

తలిదండడాలకు ఎల ంటి శక్షణ

తలిదండడాలకు ఎల ంటి శక్షణ తువ్వవ్చఽు?

గురించి తలిదండడాలకు ఎల ంటి

శక్షణ తువ్వవ్చఽు?

తువ్వవ్చఽు?

విదాయరిా తుయవహణనఽ మయ్గు యచడంలో

శక్షణ తువ్వవ్చఽు?

వరితు ఎల తుభగనం చేమవ్చఽు?

విదాయరిా తుయవహణనఽ మయ్గు

విదాయరిా తుయవహణనఽ మయ్గు
యచడంలో వరితు ఎల తుభగనం

యచడంలో వరితు ఎల తుభగనం

చేమవ్చఽు?

చేమవ్చఽు?

7. లలలనఽ కరభం తపకుండా

లలలనఽ కరభం తపకుండా ఫడికి

7. లలలనఽ కరభం తపకుండా ఫడికి

లలలనఽ కరభం తపకుండా ఫడికి

ఫడికి ండాతుకి తలిదండడాలనఽ

ండాతుకి తలిదండడాలనఽ ఎల

ండాతుకి తలిదండడాలనఽ ఎల

ండాతుకి తలిదండడాలనఽ ఎల

ఎల చైతనయయచాలి?

చైతనయయచాలి?

చైతనయయచాలి?

చైతనయయచాలి?

టీచయ్ల ఫడికి ాతిరోజూ కరభం తపక

 టీచయ్ల ఫడికి ాతిరోజూ కరభం తపక

 టీచయ్ల ఫడికి ాతిరోజూ కరభం

హాజ్యవ్ుతునానర?
విషమం II

1. మీ ప్ాంతంలో ఎతున సకండరీ,

1. మీ ప్ాంతంలో ఎతున సకండరీ,

సకండరీ,

స఼తుమర్ సకండరీ

స఼తుమర్ సకండరీ ప్ఠశలలునానయ?

స఼తుమర్

ప్ఠశలలునానయ?

హాజ్యవ్ుతునానర?
 తగినతున సకెండరీ, స఼తుమర్ సకండరీ

తపక హాజ్యవ్ుతునానర?
 తగినతున సకెండరీ, స఼తుమర్

ప్ఠశలలునానమ? ఒకవేళ్ లేనట్ల తే
ల , వీటితు

సకండరీ ప్ఠశలలునానమ?

ంచడాతుకి జిలల స్ాయలో సకండరీ

ఒకవేళ్ లేనట్ల తే
ల , వీటితు

సకండరీ విదయనఽ

ప్ఠశలలనఽ అందఽఫాటులోకి

ంచడాతుకి జిలల స్ాయలో

చేయ్వ్గ

తీసఽకురవ్డాతుకి ఏ చయయలనఽ

సకండరీ ప్ఠశలలనఽ

తీసఽకెళ్లడం

తీసఽకుంటునానయ్?

అందఽఫాటులోకి
తీసఽకురవ్డాతుకి ఏ చయయలనఽ
తీసఽకుంటునానయ్?

2. సకండరీ, స఼తుమర్ సకండరీ

2. సకండరీ, స఼తుమర్ సకండరీ



ప్ఠశలలోల వటికి అవ్సయమైన

ప్ఠశలలోల వటికి అవ్సయమైన

ప్ఠశలలోల వటికి అవ్సయమైన ల ఫరేటరీ,

2. సకండరీ, స఼తుమర్ సకండరీ



2. సకండరీ, స఼తుమర్

సకండరీ ప్ఠశలలోల వటికి

విషయం

గ్రామం

పరరంతం

జిల్లా

రరష్రం

ల ఫరేటరీ, ఫాలికలకు

ల ఫరేటరీ, ఫాలికలకు భయ్గుదొ డల డవ్ంటి ఫాలికలకు భయ్గుదొ డల డవ్ంటి

అవ్సయమైన ల ఫరేటరీ, ఫాలికలకు

భయ్గుదొ డల డవ్ంటి

స్ౌకరయలునానమ ?

భయ్గుదొ డల డవ్ంటి

స్ౌకరయలునానమ ?

స్ౌకరయలునానమ ?
3. సకండరీ స఼తుమర్ సకండరీ

స్ౌకరయలునానమ ?


ప్ఠశలలోల సైన్స్ ల ఫరేటరీ,



ప్ఠశలలోల సైన్స్ ల ఫరేటరీ, కంయయటర్



ప్ఠశలలోల సైన్స్ ల ఫరేటరీ,

ప్ఠశలలోల ప్ఠయ విషమ లకు

కంయయటర్ ల ఫరేటరీల రిసా తి
 ఎల

ల ఫరేటరీల రిసా తి
 ఎల ఉంద? వటితు

కంయయటర్ ల ఫరేటరీల

సంఫంధంచిన టీచయ్ల తగినంత

ఉంద? వటితు మయ్గు యచడాతుకి

మయ్గు యచడాతుకి ఏ చయయలనఽ

రిసా తి
 ఎల ఉంద? వటితు

భంద ఉనానర? అందయ్ టీచయ్ల

ఏ చయయలనఽ తీసఽకోవలి?

తీసఽకోవలి?

మయ్గు యచడాతుకి ఏ

కరభం తపక ప్ఠశలకు

చయయలనఽ తీసఽకోవలి?

వ్సఽునానర? ఒకవేళ్ రనట్ల తే
ల ఏమి
చేమవ్చఽు?
 ప్ఠశలలో తగినంత భంద రెగుయలర్

 ప్ఠశలలో తగినంత భంద రెగుయలర్

ాణాళిక/ప్ఠయంశల గురించి

టీచయ్ల ఉనానర లేక కంటాాక్ట్ టీచయ్ల

టీచయ్ల ఉనానర లేక కంటాాక్ట్ టీచయ్ల

రెగుయలర్ టీచయ్ల ఉనానర లేక

తలిదండడాలనఽ ఏ విధంగ

ఉనానర? సైన్స్, లెకకలు, ఇంగీలషు

ఉనానర? సైన్స్, లెకకలు, ఇంగీలషు టీచయల

కంటాాక్ట్ టీచయ్ల ఉనానర?

చైతనయయచవ్చఽు?

టీచయల గురించి తలపండి.

గురించి తలపండి.

సైన్స్, లెకకలు, ఇంగీలషు టీచయల

4. ప్ఠశలలో లలల ప్ఠయ



ప్ఠశలలో తగినంత భంద

గురించి తలపండి.
5. సకండరీ, స఼తుమర్ సకండరీ

ఏ లలలూ వరి ప్ఠశల విదయనఽ

ఏ లలలూ వరి ప్ఠశల విదయనఽ యరిుచేసే

ఏ లలలూ వరి ప్ఠశల విదయనఽ

స్ాయ ప్ఠశలల ఆడలలలనఽ

యరిుచేసే అవ్కశతున ప్ో గొటు్కోకుండా

అవ్కశతున ప్ో గొటు్కోకుండా హామీ ఇచేు

యరిుచేసే అవ్కశతున

కరభం తపకుండా ఫడికి ంేల గ

హామీ ఇచేు రీతిలో ప్ాథమిక స్ాయ

రీతిలో ప్ాథమిక స్ాయ అనంతయ విదయలోకి

ప్ో గొటు్కోకుండా హామీ ఇచేు

తలిదండడాలకు ఫో ధయచడమల ?

అనంతయ విదయలోకి ావేశంచడాతున ఎల

ావేశంచడాతున ఎల ంు చేమగలం?

రీతిలో ప్ాథమిక స్ాయ అనంతయ

ంు చేమగలం?

విదయలోకి ావేశంచడాతున ఎల

విషయం

గ్రామం

పరరంతం
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ంు చేమగలం?

సకండరీ విదయలో భౌగోళిక స్భ జిక
వ్యతాయస్ల గురించిగతు ఎల చపగలం?

 సకండరీ విదయలో భౌగోళిక స్భ జిక
వ్యతాయస్ల గురించిగతు ఎల చపగలం?

 సకండరీ విదయలో భౌగోళిక
స్భ జిక వ్యతాయస్ల
గురించిగతు ఎల చపగలం?

సకండరీ, స఼తుమర్ సకండరీ ప్ఠశలకు

సకండరీ, స఼తుమర్ సకండరీ ప్ఠశలకు

సకండరీ, స఼తుమర్ సకండరీ

కంయయటర్్ ఉనానమ ? వడతార?

కంయయటర్్ ఉనానమ ? వడతార? వటితో

ప్ఠశలకు కంయయటర్్

వటితో ఏవైనా సవళ్ల
ల ఉనాననమ ?

ఏవైనా సవళ్ల
ల ఉనాననమ ?

ఉనానమ ? వడతార? వటితో
ఏవైనా సవళ్ల
ల ఉనాననమ ?

3. సకండరీ స఼తుమర్ సకండరీ

 3. సకండరీ స఼తుమర్ సకండరీ ప్ఠశలలోల

ప్ఠశలలోల ప్ఠయ విషమ లకు

ప్ఠయ విషమ లకు సంఫంధంచిన టీచయ్ల

భదఽు చేమగల వివిధ తుధఽల

సంఫంధంచిన టీచయ్ల తగినంత భంద

తగినంత భంద ఉనానర? అందయ్ టీచయ్ల

నభూనాలేవి? ాబుతవ వ
ైర ేటు

ఉనానర? అందయ్ టీచయ్ల కరభం తపక

కరభం తపక ప్ఠశలకు వ్సఽునానర?

భాగస్వభయం (PPP)

ప్ఠశలకు వ్సఽునానర? ఒకవేళ్

ఒకవేళ్ రనట్ల తే
ల ఏమి చేమవ్చఽు?

నభూనాలనఽ ఎల

రనట్ల తే
ల ఏమి చేమవ్చఽు?

 అందరికీ సకండరీ విదయకోసం

తోడపడతాయ? అల ంటి
భుందఽకు చొచఽుకు ప్ో వ్డాతుకి
CSR ఫడె టలనఽ
ఉయోగించవ్చాు?

4. ప్ఠశలలో లలల ప్ఠయ

 4. ప్ఠశలలో లలల ప్ఠయ

 అందరికీ సకండరీ విదయనఽ హామీ

ాణాళిక/ప్ఠయంశల గురించి

ాణాళిక/ప్ఠయంశల గురించి

ఇవ్వడంలో రెసడతుి మల్

తలిదండడాలనఽ ఏ విధంగ

తలిదండడాలనఽ ఏ విధంగ

ప్ఠశలల ప్తా ఏమిటి
?

విషయం

గ్రామం

పరరంతం

జిల్లా

చైతనయయచవ్చఽు?
5. సకండరీ, స఼తుమర్ సకండరీ స్ాయ

రరష్రం

చైతనయయచవ్చఽు?
 5. సకండరీ, స఼తుమర్ సకండరీ స్ాయ



3. సకండరీ స఼తుమర్ సకండరీ

ప్ఠశలల ఆడలలలనఽ కరభం

ప్ఠశలల ఆడలలలనఽ కరభం తపకుండా ప్ఠశలలోల ప్ఠయ విషమ లకు

తపకుండా ఫడికి ంేల గ

ఫడికి ంేల గ తలిదండడాలకు

సంఫంధంచిన టీచయ్ల తగినంత

తలిదండడాలకు ఫో ధయచడమల ?

ఫో ధయచడమల ?

భంద ఉనానర? అందయ్ టీచయ్ల
కరభం తపక ప్ఠశలకు
వ్సఽునానర? ఒకవేళ్ రనట్ల తే
ల
ఏమి చేమవ్చఽు?

 1. మీ జిలల లో ప్ఠశలలోల వ్ితిు విదయ

విషమం III

1. మీ ప్ాంతంలో ప్ఠశలలోల వ్ితిు విదయ

వ్ితిు విదయనఽ

కోయ్్ల కౌశల భివ్ిది కయయకరభ లకు ఏ

కోయ్్ల కౌశల భివ్ిది కయయకరభ లకు ఏ

విదయ కోయ్్ల కౌశల భివ్ిది

ఫలోేతం

యకమైన స్ౌకరయలు లభిసఽునానయ?

యకమైన స్ౌకరయలు లభిసఽునానయ?

కయయకరభ లకు ఏ యకమైన స్ౌకరయలు

చేమడం

1. మీ రష్ ంర లో ప్ఠశలలోల వ్ితిు

లభిసఽునానయ?
2. మీ ప్ాంతంలో విదాయయ్ాలకు ఏ

2. మీ జిలల లో విదాయయ్ాలకు ఏ యకమైన వ్ితిు

2. మీ రష్ ంర లో విదాయయ్ాలకు ఏ

యకమైన వ్ితిు విదయ కోయ్్లు

విదయ కోయ్్లు ఉయోగకయంగ ఉంటాయ?

యకమైన వ్ితిు విదయ కోయ్్లు

ఉయోగకయంగ ఉంటాయ?
3. మీ ప్ాంతంలో ఉండే శక్షణ ఇవ్వదగిన

ఉయోగకయంగ ఉంటాయ?


3. మీ జిలల లో ఉండే శక్షణ ఇవ్వదగిన

3. మీ రష్ ంర లో ఉండే శక్షణ ఇవ్వదగిన

దేశీమ కళ్లు, చేతివ్ితు
ు లు,

దేశీమ కళ్లు, చేతివ్ితు
ు లు, సంాదామ

దేశీమ కళ్లు, చేతివ్ితు
ు లు,

సంాదామ కౌశల లు ఏవి?

కౌశల లు ఏవి?

సంాదామ కౌశల లు ఏవి
?

4. లలలకు వరికి ఇష్ మైన చేతితు
/

4. లలలకు వరికి ఇష్ మైన చేతితు/రిశరభ/

రిశరభ/ సేవ్ల గురించి, వయ్

సేవ్ల గురించి, వయ్ ంప్ ందంచఽకోవ్లసన

 మీ రష్ ర ఆరిాక అవ్సరలకు
తగినటు
ల గ ఎల ంటి కౌశల లు

విషయం

గ్రామం

పరరంతం
ంప్ ందంచఽకోవ్లసన కౌశల ల గురించి

జిల్లా

రరష్రం

కౌశల ల గురించి తీసఽకోవ్డాతుకి సహామడేల గ అవ్సయం?

తీసఽకోవ్డాతుకి సహామడేల గ ప్ఠశల ప్ఠశల స్ాయలో కౌతు్లింగ్ ఉండాల
? ాతి
స్ాయలో కౌతు్లింగ్ ఉండాల? ాతి

విదాయరిాకీ ఒక కౌశలం గురించిన ాణాళిక

విదాయరిాకీ ఒక కౌశలం గురించిన ాణాళిక

ంప్ ందంచఽకోవ్చాు? అవ్ునంటే, ఏ స్ాయలో

ంప్ ందంచఽకోవ్చాు? అవ్ునంటే, ఏ

అల చేమవ్చఽు?

స్ాయలో అల చేమవ్చఽు
?
5. లలలకు వరి దికపథం గురించిన

 5. లలలకు వరి దికపథం గురించిన రీక్ష

రీక్ష తుయవహంచాల ?

తుయవహంచాల ?

భరింత ఔచితయవ్ంతమైన కౌశల ల
ఆధాయంగ శక్షణ ఇవ్వడాతుకి
రిశరభతో భనం ఎల ఒపందం
చేసఽకోగలం?

విషమం IV

1. తుయంతయ సభగర భూల యంకనం (CCE)

1. తుయంతయ సభగర భూల యంకనం

ప్ఠశల రీక్షా

మీకు సభమతవేనా? లేనట్ల తే
ల ఎందఽకు? దీతుకి

(CCE) మీకు సభమతవేనా?

విధానాలనఽ

ాతాయభ నమంగ ఏమి సాచిస్ుయ్?

లేనట్ల తే
ల ఎందఽకు? దీతుకి

సంసకరించడం

ాతాయభ నమంగ ఏమి
సాచిస్ుయ్?


2. తుయబంధం లేతు విధానం విదాయయ్ాలలో

2. తుయబంధం లేతు విధానం

అబయసన పలితాలనఽ మయ్గురిచిందా?

విదాయయ్ాలలో అబయసన పలితాలనఽ

లేనట్ల తే
ల కయణాలేమిటి? ఏ విధమైన

మయ్గురిచిందా? లేనట్ల తే
ల

భ య్పలనఽ సాచించవ్చఽు?

కయణాలేమిటి? ఏ విధమైన
భ య్పలనఽ సాచించవ్చఽు?

విషయం

గ్రామం

పరరంతం

జిల్లా

రరష్రం

3. విదాయయ్ాల సయవతోభుఖ భివ్ిది కి

3. విదాయయ్ాల

కొనస్గించే భదంు (ongoing assessment)

సయవతోభుఖ భివ్ిది కి కొనస్గించే

ఆధాయంగ రీక్షా విధానాతున ఫలోేతం

భదంు (ongoing assessment)

చేమడం ఎల గ?

ఆధాయంగ రీక్షా విధానాతున
ఫలోేతం చేమడం ఎల గ?

4. భ య్కల స్ానంలో గేరడింగ్ ఉంచడం వ్లన

4. భ య్కల స్ానంలో గేరడింగ్

ఒతిు డి తగిి భరింత ఫాగ భదంుతువ్వడాతుకి

ఉంచడం వ్లన ఒతిు డి తగిి భరింత

తోడపడిందా?

ఫాగ భదంుతువ్వడాతుకి
తోడపడిందా?

5. విదాయయ్ాల భదంు ఉతు భతయంగ

 5. విదాయయ్ాల భదంు

ఉండాలంటే మీయ్ ఏ సంసకయణలనఽ

ఉతు భతయంగ ఉండాలంటే మీయ్

సాచిస్ుయ్?

ఏ సంసకయణలనఽ సాచిస్ుయ్?



 కేవ్లం జ్ఞానాతున భదంు చేసే
ది తినఽంచి జ్ఞానాతున అనవయంచే
దశగ, సభసయనఽ రిషకరించే
విధంగ ఉండే ాశనలతో ప్ఠశల
రీక్షా వ్యవ్సా ఉండాల?













విషయం

గ్రామం

పరరంతం

జిల్లా

రరష్రం
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